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اسـتجابـة األونــــروا لألزمـة في ســـوريا
كانون الثاني/يناير _ حزيران/يونيو 2013

ملخص تنفيذي
قدمت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في
الشرق األدنى (األونــروا) اخلدمات األساسية ،وأحيانا ً املساعدة الطارئة
لالجئني الفلسطينيني في سوريا واألردن ولبنان والضفة الغربية وغزة على
مدى أكثر من  63سنة .وهي اآلن تنشط لالستجابة إلى االحتياجات احلرجة
لالجئني الفلسطينيني 1املتضررين من الصراع في سوريا وأولئك الذين نزحوا
عن سوريا إلى األردن ولبنان.
تصف هذه الوثيقة ما حققته األونروا ضمن اخلطة اإلقليمية لالستجابة
اإلنسانية لسوريا التي صدرت في أيلول/سبتمبر  ،2012وتستعرض
استراتيجية األونروا في البناء على هذه اإلجنازات والتصدي للتحديات
الناشئة .نادت خطة األونروا في أيلول/سبتمبر بتوفير  53.8مليون دوالر
أمريكي ،وغطت التعهدات  57باملائة من هذا املبلغ ،فيما مت استالم  35باملائة
منه حتى أواسط كانون األول/ديسمبر .2 2012
إن األونــروا تشغل موقعا ً مناسبا ً لدعم االحتياجات املتزايدة لالجئني
الفلسطينيني في سوريا ولتكييف اخلدمات في األردن ولبنان من أجل تلبية
اجملال الواسع من احتياجات النازحني من سوريا.

في سنة  ،2013ستبني الوكالة على ما متلكه من خبرة في برامجها وفي
االستجابة للطوارئ من أجل ضمان أن يستفيد الالجئون الفلسطينيون من
مواردها البشرية وبنيتها التحتية ومقوماتها اللوجستية املتاحة.
إن اجلزء املتعلق بسوريا في هذه اخلطة مشمول في خطة االستجابة
اإلنسانية للجمهورية العربية السورية ( 1كانون الثاني/يناير – 2013
 30حزيران/يونيو  ،)2013وقد مت حتضيره بالتنسيق مع جهاز األمم املتحدة.
وينعكس اجلزء اخلاص بلبنان في خطة األمم املتحدة اإلقليمية لالستجابة،
كانون الثاني/يناير – حزيران/يونيو 2013
تخطط األونروا على مدى فترة األشهر الستة من  1كانون الثاني/يناير
إلى  30حزيران/يونيو  2013لتقدمي املساعدات اإلنسانية الطارئة ملا يصل
إلى  360,000شخص من املتضررين من الصراع في سوريا ،وما يصل
إلى  5,500الجئ فلسطيني من سوريا في األردن ،وما يصل إلى 20,000
الجئ فلسطيني من سوريا في لبنان .وحتى تنجح األونروا في تلبية هذه
االحتياجات ،ستحتاج إلى ما مجموعه  91,241,416دوالرا ً أمريكياً ،بحيث
يتم توظيف  75,087,733دوالرا ً منها في برامج داخل سوريا ،ويوظف مبلغ
 13,293,528دوالرا ً في لبنان ،ومبلغ  2,860,155دوالرا ً في األردن.

 -1تعريف األونروا اإلجرائي لالجئني الفلسطينيني هو :األشخاص الذين كانت فلسطني تشكل مكان إقامتهم املعتاد في الفترة بني حزيران/يونيو  1946وأيار/مايو  ،1948والذين فقدوا كال ً من بيوتهم وسبل معيشتهم نتيجة للنزاع
العربي-اإلسرائيلي في سنة .1948
 -2سيتم حتميل التعهدات املتبقية من خطة أيلول/سبتمبر  2012بقيمة  11.2مليون دوالر أمريكي إلى استجابة األونروا لسنة .2013

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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نظرة مالية عامة
كانون ثاني – حزيران 2013
إجمالي متطلبات ميزانية األونروا لكل إقليم (دوالر أمريكي)
التدخل البرامجي

سوريا

األردن

لبنان

المجموع

املساعدات النقدية

37,210,732

714,000

7,801,524

45,726,256

املواد غير الغذائية

*

312,158

415,446

727,604

املساعدات الغذائية

6,683,353

**

1,494,122

8,177,475

دعم إيجار املساكن

19,146,629

255,000

-

19,401,629

الصحة البيئية/املياه الطارئة

813,319

-

666,000

1,479,319

الصحة الطارئة

2,775,000

728,515

1,850,836

5,354,351

تأهيل املساكن الطارئ

2,974,800

850,482

1,065,600

4,890,882

التعليم الطارئ

1,332,000

-

-

1,332,000

السالمة واألمن

1,495,170

-

-

1,495,170

دعم القدرات االستيعابية واإلدارة

2,656,730

-

-

2,656,730

اجملموع الكلي*

75,087,733

2,860,155

13,293,528

91,241,416

* دعم احلماية إلقليم سوريا يقدم من منسق احلماية املسئول في الرئاسة.
** مشمولة في املساعدات النقدية
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نظرة عامة إلى األزمة في سوريا

 1 - 2مقدمة
تستضيف سوريا أكثر من  525,000الجئ فلسطيني ،يقيم حوالي 80
باملائة منهم في منطقة دمشق الكبرى .واجلزء األكبر من السكان الالجئني
املتواجدين في املناطق األخرى من البالد يعيشون داخل أو حول اخمليمات
القريبة من املدن الكبرى حمص وحماه وحلب والالذقية ودرعا .بالنظر
إلى تصعيد الصراع في سوريا ،تسعى األونروا إلى تقوية جهودها بشكل
ملموس من أجل تلبية االحتياجات الطارئة لالجئني الفلسطينيني ،مبا
في ذلك من خالل املساعدات النقدية والغذائية ،وتأهيل املساكن الطارئ،
والصحة الطارئة ،والتعليم ،وتوفير مستلزمات الشتاء.

خالل فترة تصعيد شديد لالقتتال في صيف سنة  ،2012استضافت مدارس
األونروا حوالي  11,000شخص هجروا من منازلهم ،وكان  75باملائة منهم
من السوريني .إن عمليات األونروا ،كغيرها من اخلدمات األوسع ،تتضرر بصورة
متزايدة من الصراع .فبعض املرافق أصيبت بأضرار ،وكان بعض موظفي
األونروا من بني ضحايا الصراع .وعلى الرغم من هذا ،جتتهد األونروا في
احملافظة على هذا الكيان املهم من املوظفني وعلى قدرتها التشغيلية ،حتى
تتمكن من تقدمي االستجابة اإلنسانية جنبا ً إلى جنب مع استمرار خدمات
التعليم والصحة واخلدمات األخرى.

فيما يتصاعد العنف وتتفاقم الضائقة االقتصادية ويتسع التهجير،
تتزايد حاجة الالجئني الفلسطينيني في سوريا للمساعدة ،كما هو حال
نظرائهم السوريني .لقد كان الالجئون الفلسطينيون حتى قبل آذار/مارس
 2011يشكلون إحدى الفئات األكثر فقرا ً في سوريا ،وبالتالي كانوا معرضني
للمخاطر ،حيث قدر أن  27باملائة منهم كانوا يعيشون حتت خط الفقر
احملدد بدوالرين في اليوم ،وأن أكثر من  12باملائة كانوا غير قادرين على تلبية
احتياجاتهم األساسية للغذاء .إن عواقب الصراع والعقوبات والضغوط
االقتصادية األخرى تعني اآلن أن الالجئني الفلسطينيني لم يعودوا قادرين
على التدبر .وتعد األسر التي تعيلها نساء واملسنون وذوو اإلعاقة وذوو
األمراض املزمنة ضمن الفئات األشد تأثرا ً بالوضع.

إن املنطق الرئيسي الذي ترتكز إليه استجابة األونروا اإلنسانية هو تعزيز
قدرة الالجئني الفلسطينيني على حتمل الضغوط االجتماعية-االقتصادية
وبالتالي متتني قدرتهم على الصمود والنجاة من مأساة الصراع في سوريا.
يقوم هذا على أساس فلسفة البرامج االعتيادية لألونروا ،مبا في ذلك التعليم
والصحة والتمويل البسيط .فحتى في ظل زيادة اخملاطرة التشغيلية
والوضع اخلطير الذي يعمل فيه برنامج األونروا للقروض البسيطة ،والذي
كان ثاني أكبر برنامج من هذا النوع في سوريا في سنة  ،2011يستمر هذا
البرنامج في تقدمي خدمات شاملة في مجال التمويل البسيط لكل من
الالجئني الفلسطينيني واملواطنني السوريني .إن التمويل البسيط ميثل أداة
مكملة للتدخالت اإلنسانية بشكل بارز في أوقات احلروب والكوارث ،إذ أنه
يساعد اجملتمعات في احلفاظ على مصادر رزقها ويتيح للعديد من األسر
احملافظة على أمنهم الغذائي.

أظهر التخطيط الذي أجرته األونروا في أيلول/سبتمبر  2012أن 225.000
شخص من الالجئني املقيمني في سوريا بحاجة إلى مساعدة ،وقد منا هذا
الرقم اآلن ليصبح  .360,000هذا الرقم يشكل حوالي ثالثة أرباع الالجئني
املسجلني في سوريا .إن من الصعب حتديد مدى التهجير احلاصل في
أوساط الالجئني الفلسطينيني بدقة .ومع ذلك ،ميكن استخالص مؤشر
عام من واقع أن  70باملائة من موظفي األونروا قد اختبروا التهجير ،والعديد
منهم ألكثر من مرة.
إن الطلب على مساعدات األونروا يتزايد بشكل بارز منذ أن بدأ الصراع،
حيث أن حوالي  90,000أسرة قد جلأت إلى األونروا طلبا ً للمساعدة النقدية
(مما يعطي األساس ألن يشمل التخطيط الرقم  360,000فرد) ،ويصطف
املئات يوميا ً لتلقي املساعدات النقدية من األونروا في مرافق الوكالة اآلمنة
وفي املصارف .ويؤدي التضخم وفقدان الدخل إلى جعل غالبية الالجئني
غير قادرين على شراء ما يكفي من الغذاء .ويخشى أفراد طاقم األونروا
واألطراف التي حتاورها في سوريا من أن الوضع سيزداد تدهوراً ،إذ يتوقعون
مزيدا ً من تفكك البنية التحتية التي تسند احلياة الطبيعية .فالتقطعات
في خدمات الكهرباء واملياه تستمر اآلن ألسابيع في مخيمي عني التل
والنيرب في الشمال .كما أن دمشق تشهد تقطعات في إمدادات الكهرباء
واملياه .وهناك مؤشرات على أن نظام املصارف يتعرض لضغط غير مسبوق.
كما أن الصراع يؤثر على وصول املساعدات اإلنسانية ويعطل اخلدمات
التعليمية والصحية ،مما يفاقم التوتر وانعدام اليقني في مجتمعات
الالجئني.

شهد الربع األخير من سنة  2012تعرض حيادية الالجئني الفلسطينيني
لضغط هائل ،حيث أخذ الصراع يتغلغل في مجتمعاتهم بشكل
متزايد .لذا فمنطق القدرة على حتمل الضغوط االجتماعية-االقتصادية
سيظل مالئما ً وحاسما ً في سنة  .2013فالغالبية العظمى من الالجئني
الفلسطينيني يحافظون على موقف محايد وميتنعون عن االنغماس في
الصراع .وستواصل األونروا تذكير الطاقم والالجئني بأهمية احلفاظ على هذا
املوقف ،طاملا تستمر في عملها اإلنساني وفي أنشطة التنمية اإلنسانية.
لقد كان هذا األمر من احملاور الرئيسية للرسالة التي نقلها املفوض العام
أثناء زيارته امليدانية إلى سوريا في كانون األول/يناير .2012
إن هدف تعزيز القدرة على التحمل ينطبق بالقدر ذاته على أعضاء طاقم
األونروا الذين يعيشون ويعملون في أوساط مجتمعات الالجئني ويتأثرون
بالقدر ذاته من الصراع .لذا فإن استجابة األونروا اإلنسانية لسنة 2013
تتضمن إجراءات لدعم أعضاء طاقم األونروا الذين يتحملون ثمنا ً مؤملاً .إذ
أن خمسة أعضاء من طاقم األونروا فقدوا حياتهم بشكل مأساوي .وإلى
جانب عنف الصراع ،يجلب كل أسبوع املزيد من قصص اخلطف واالختفاء
واختطاف السيارات ،مبا في ذلك في أوساط موظفي األونروا وأصدقائهم
وعائالتهم .وقد خرج أكثر من  160موظفا ً محليا ً في إجازات بدون راتب
وعديد منهم غادروا البالد كلياً .أما أولئك الذين يواصلون العمل لصالح
مجتمعاتهم بشجاعة فيعانون من ضائقة وقلق شديدين إزاء اآلفاق التي
توحي بإمكانية حدوث مزيد من التدهور في الوضع األمني واالقتصادي
وتزايد عجزهم عن التدبر.
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يتمثل أحد املالمح األخرى لنهج األونروا في التشديد على حماية املدنيني
في جهود املناصرة العامة التي تقوم بها الوكالة .إن مخيمات الالجئني
الفلسطينيني واملناطق األخرى التي يعيشون فيها توجد على مقربة من
املناطق التي تشهد تكثيفا ً للصراع .ينطبق هذا األمر بشكل خاص على
مخيم حمص في وسط سوريا ،ومخيم درعا في اجلنوب ،ومخيم اليرموك
في دمشق ،ومخيم عني التل على مشارف حلب .ويتعرض الالجئون لإلصابة
والقتل بأعداد متزايدة ،وقد أكد املفوض العام على ضرورة أن متارس جميع
أطراف النزاع ضبط النفس وتعمل على حماية املدنيني.
في األردن ولبنان ،يشكل تدفق الالجئني الفلسطينيني من سوريا عبئا ً هائال ً
على موارد البلدين وطاقتهما االستيعابية .إن عدد الالجئني الفلسطينيني
من سوريا منخفض نسبيا ً باملقارنة مع ما يصل إلى  300,000سوري في
األردن ولبنان ،ولكنه يتزايد .فهناك اآلن  2,600في األردن بعد أن كان العدد
 1,000في أيلول/سبتمبر .وفي لبنان ازداد عدد الالجئني الفلسطينيني اآلتني
من سوريا بثالثة أضعاف من  3,000إلى  10,000خالل الفترة ذاتها.
إن دخول الالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى األردن مقيد بشدة وتعد
جهود احلماية واملناصرة التي تقوم بها األونروا بالنيابة عن الالجئني الذين
يحاولون دخول األردن مهمة للغاية .وفي لبنان ،تواجه األونروا حتديات متعددة
في مساعدة الالجئني الفلسطينيني اآلتني من سوريا ،مبا في ذلك نقص
فرص اإلسكان املقدور عليه بالنسبة لهم ،والتوترات فيما بينهم وبني
اجملتمعات القائمة ،والصعوبات في تزويدهم بالتعليم بسبب حتديات اللغة
التي تواجه الطلبة السوريني ،وارتفاع تكلفة دعم العالج في املستشفيات
للحاالت التي حتتاج إلى إنقاذ احلياة واحتياجات الرعاية الصحية الثانوية
للعدد اإلضافي من السكان الالجئني .وبسبب هشاشة وضع الالجئني
الفلسطينيني اآلتني من سوريا في األردن ولبنان ،واحلساسية السياسية
لتزايد أعدادهم ،تتسم استجابة األونروا بتركيز قوي على احلماية في كال
البلدين.

 2 - 2إستجابة االونروا حتى األن
إن خطة استجابة األونروا السابقة ،التي انطلقت في تعاضد مع استجابة
األمم املتحدة للوضع في سوريا في  6أيلول/سبتمبر  ،2012تضمنت مناشدة
لتقدمي استجابة إنسانية حلماية حياة الالجئني الفلسطينيني في سوريا
ولتوفير الغذاء والنقد واملواد املنزلية ومستلزمات الشتاء واخلدمات الصحية
في لبنان واألردن ،بقيمة إجمالية تصل إلى  53.8مليون دوالر أمريكي .وقد
حتقق الكثير من اإلجنازات مبوجب نداء أيلول/سبتمبر ،ويجري تفصيل ذلك
في الفصول الثالثة املتعلقة بكل إقليم.

 3 - 2األهداف اإلستراتيجية لسنة 2013
ستواصل األونروا ،متاشيا ً مع تفويضها ،مساعدة الالجئني على احلفاظ على
حياة منتجة وآمنة من خالل خدماتها االعتيادية .وهي تسعى من خالل
اخلطة الراهنة لتقدمي دعم إضافي المتصاص تأثيرات الصراع واالنكشاف
االقتصادي .فيما يلي املبادئ املرشدة لألونروا في هذه اخلطة:

الهدف االستراتيجي رقم  :1استمرار العمليات
كفالة استمرار اخلدمات اإلنسانية احلاسمة ،باالستفادة من شبكة

العاملني في الوكالة ومنشآتها على نطاق قطري ،والتي تقدم برامج
الصحة واإلغاثة والتعليم.

الهدف االستراتيجي رقم  :2تقوية القدرة على الصمود والتحمل
كفالة قدرة الالجئني الفلسطينيني في سوريا على الوصول إلى الغذاء،
واملواد غير الغذائية األساسية ،والرعاية الصحية ،والدعم النفسي-
االجتماعي ،والتعليم ،حيثما يقيمون حاليا ً حلمايتهم من التهجير ،وخاصة
عبر احلدود.

الهدف االستراتيجي رقم  :3استجابة مستندة إلى الدالئل
كفالة أن تكون التدخالت مستندة إلى أفضل املعلومات املتوفرة من شبكة
مكاتب الوكالة على مستوى املناطق التي تتعامل مباشرة مع الالجئني
واحتياجاتهم املتغيرة.

الهدف االستراتيجي رقم  :4دعم الذين ينزحون عن سوريا
كفالة قدرة الالجئني الفلسطينيني الذين يلتمسون املأوى عبر احلدود
الدولية على الوصول إلى املساعدات اإلنسانية واخلدمات ،مبا يشمل الغذاء،
والرعاية الصحية ،والتعليم ،واملأوى ،وتوفير احلماية لهم مبا يتماشى مع
القانون الدولي.

الهدف االستراتيجي رقم  :5سالمة الطاقم
ضمان وجود تدابير وممارسات تعزز سالمة الطاقم وتساعد على تقليل
مخاطر العمل في ظروف الصراع إلى احلد املمكن.

الهدف االستراتيجي رقم  :6الشراكات بني وكاالت األمم املتحدة
كفالة استمرار وتعزيز التعاون مع وكاالت األمم املتحدة من أجل حتقيق
أفضل النتائج املمكنة لالجئني.

 4 - 2افتراضات التخطيط لسنة 2013
إن افتراضات التخطيط الرئيسية لألونروا بالنسبة ألزمة سوريا تتبع
افتراضات األمم املتحدة األعم ،وهي بالتحديد:
• تواصل الصراع وامتداده زمنياً.
• عدم وجود حل سياسي.
• استمرار تدهور االقتصاد والبنية التحتية.
• استمرار تهجير السكان ونزوح الالجئني.
وتتضمن االفتراضات اخلاصة باألونروا ما يلي:
•أن تستمر عمليات األونروا اإلقليمية في توفير شبكة فعالة من
الدعم الطارئ املوسع في سوريا ولبنان واألردن.
•أن تستمر األونروا في امتالك القدرة على الوصول إلى غالبية
مرافقها.
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•أن تواصل األونروا والالجئون الفلسطينيون في سوريا االعتماد
على املساعدة والدعم من السلطات السورية.
•أن تتعاون األونروا مع شركائها في العمل اإلنساني ،وخاصة في
التخطيط واالستجابة إلى سيناريوهات تنقل قطاعات كبيرة من
السكان داخل سوريا أو تدفق قطاعات كبيرة إلى األردن أو لبنان.
•أن تعتمد األونروا على احلكومات املضيفة وعلى مفوضية األمم
املتحدة العليا لشؤون الالجئني في تركيا والعراق حيث ال توجد
عمليات لألونروا.
•أن يواصل الالجئون الفلسطينيون االستفادة من جهود الوكالة
في املناصرة لصاحلهم لدى احلكومات املضيفة واألطراف املعنية
األخرى.
•أن يتعرض طاقم األونروا احمللي لضغط اقتصادي وشخصي متزايد
يصبح من الضروري احلد منه حتى تتمكن العمليات من االستمرار.
•أن يتم توظيف خطط طوارئ تعتمد على الطاقم احمللي وتتم إدارة
العمليات عن بعد كليا ً أو جزئيا ً إن أملت األوضاع األمنية ضرورة
إخراج الطاقم الدولي الرئيسي من سوريا.
•أن تواصل األونروا حتسني نظامها في إدارة األمن واخملاطر ،والذي
يعمل في تعاون وثيق مع إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن
وضمن نظام األمم املتحدة إلدارة األمن.

 5 - 2التخطيط للطوارئ
إن التحديات املتنامية أمام وصول املساعدات اإلنسانية واحتمالية اشتداد
الصراع تتطلب التخطيط احلريص للطوارئ .يركز تخطيط األونروا للطوارئ
في سوريا على استمرار العمليات وقنوات اإلمداد من خالل شتى وسائل
اإلدارة عن بعد كليا ً أو جزئيا ً من عمان و/أو بيروت .وسيظل وصول املساعدات
اإلنسانية إلى مناطق انعدام األمن يسترشد مبركز عمليات األونروا في
سوريا بالتنسيق مع إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن .وقد تلقى
موظفو األونروا املقيدون على قائمة الطوارئ التدريب على الطوارئ وهم
يظلون على أهبة االستعداد لالنتشار في مواقع العمل التي تتطلبها
جهود االستجابة في سوريا وفقا ً ملا هو مناسب.
وال يزال العمل على إعداد خطط للطوارئ جاريا ً في األردن ولبنان،
وتنسق األونروا مع وكاالت األمم املتحدة األخرى ومجتمع العمل اإلنساني
واألطراف املعنية احمللية في حال حدوث أية زيادة سريعة في عدد الالجئني
الفلسطينيني اآلتني من سوريا مبا يتخطى نطاق هذه اخلطة.

 6 - 2التنسيق
تنسق األونــروا عن قرب مع احلكومات املضيفة ،وخاصة مع النظراء
احلكوميني املعينني ،مبا في ذلك:
•اإلدارة العامة لالجئني العرب الفلسطينيني في سوريا.
•دائرة الشؤون الفلسطينية في األردن.
•جلنة احلوار اللبناني الفلسطيني في لبنان.

وتتعاون الوكالة بنشاط مع اجلهات اإلنسانية الفاعلة ،مبا يشمل:
•فرق األمم املتحدة القطرية وفرق األمم املتحدة إلدارة األمن.
•املنتدى اإلنساني لسوريا الذي يرأسه مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ،وجميع مجموعات العمل الفنية ومجموعات
التخطيط للطوارئ.
•مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني في التصدي الحتياجات
احلماية واملساعدات اإلنسانية اجلارية.
•اليونيسف في دعم برامج التعليم والصحة واإلغاثة واخلدمات
االجتماعية.
•برنامج األغذية العاملي في ترتيبات نقل وتخزين وتوزيع الغذاء.
•منظمة الصحة العاملية في خدمات الصحة الطارئة.
•صندوق األمم املتحدة للسكان في االحتياجات اخلاصة للنساء
املتضررات من الصراع.
•اجمللس الدمنركي لالجئني في دعم التدريب املهني وسبل املعيشة.
•اجمللس النرويجي لالجئني في احلماية والدعم الطارئ.
•اللجنة السويدية للطوارئ في التنسيق ألنشطة الطوارئ.

 7 - 2تقيمات االحتياجات
أجريت تقييمات سريعة ومكثفة لالحتياجات الطارئة في كانون األول/
ديسمبر  2012بواسطة الطاقم امليداني في سوريا ولبنان واألردن .في سوريا،
ميلك املوظفون في مناطق العمل الستة :درعا ودمشق وحمص وحماة
والالذقية وحلب ،كما ً وافرا ً من املعلومات املستمدة من جتربتهم املباشرة،
ومن البيانات اجملمعة من التفاعل املنتظم مع الالجئني الفلسطينيني
في مجاالت مسؤولياتهم .وقد أجريت مؤخرا ً مهمات تقييم تكميلية
بواسطة موظفني دوليني في حمص ودرعا. 3
وسعت األونروا أيضاً ،في تقييمها الحتياجات الالجئني الراهنة ،لتفحص
النزعات السائدة في النزوح ،مبا في ذلك تدفق الالجئني الفلسطينيني من
سوريا إلى لبنان واألردن ،وقيمة وتأثير تدخالتها على رفاه الالجئني .وقد جرى
في أقاليم العمل الثالثة جميعها تقييم وضع الالجئني الفلسطينيني من
سوريا من ناحية معايير محددة للحماية ،مثل األسر التي تعيلها نساء،
واألسر التي لديها أطفال ومسنون وأفراد ذوو إعاقة.

 -3إن شدة الصراع في سوريا وانتشاره على نطاق جغرافي واسع وما يترتب عليه من تهديدات لسالمة الطاقم وتقييد حلركتهم حتول دون إجراء تقييمات ضخمة وشاملة لالحتياجات .وعلى الرغم من هذا الواقع ،تدرك األونروا أهمية
امتالك بعض األسس املبنية على دراسات في تخطيط استجابتها اإلنسانية .وقد تعاملت الوكالة مع هذا األمر عن طريق توزيع منوذج أساسي لتقييم االحتياجات على مكاتبها امليدانية في سوريا وقيام موظفي البرامج بتعبئته في تواصل
وثيق مع الالجئني في امليدان .في هذه العملية ،اعتمد طاقم األونروا امليداني على معرفتهم املباشرة بوضع الالجئني الفلسطينيني.
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 .3خطة األونروا لالستجابة حسب كل بلد
 1 - 3سوريا
1-1-3

اإلنجازات المتحققة حتى األن

مت حتقيق ما يلي منذ أيلول/سبتمبر  ،2012بتوفر مبلغ  19,876,140دوالرا ً القدرات واإلدارة:
أمريكيا ً ( 45باملائة من األموال املطلوبة) وبدعم من القدرات القائمة:
املساعدات النقدية:
•تقدمي مساعدات نقدية إلى  54,000أسرة ( 252,000فرد ،مبتوسط
يبلغ  42دوالرا ً أمريكيا ً للشخص).

املساعدات الغذائية:
•تقدمي مساعدات غذائية إلى  21,600أسرة ( 97,200فرد).

•توفير الدعم بشأن احلماية والتقييمات اإلنسانية بواسطة منسق
للعمل اإلنساني منتدب من اجمللس النرويجي لالجئني.
•دعم اإلدارة املالية وإدارة املشاريع بواسطة اثنني من موظفي
الطوارئ املؤقتني من غزة.
•تزويد الطاقم احمللي لألونروا بالدعم لزيادة قدرتهم على الصمود
والتحمل وتعزيز إمكانية استمرارهم في عملهم في تقدمي
اخلدمات اإلنسانية.

2-1-3

الرعاية الصحية:

(حسب اإلحصائيات التقديرية للربع األخير من سنة )2012
•تقدمي اخلدمات إلى حوالي  230,000الجئ في عيادات األونروا.
•توفير الرعاية الصحية الثانوية أو التخصصية في مرافق سورية
حلوالي  3,600الجئ.
•تزويد حوالي  20,000الجئ باألدوية األساسية والالزمة إلنقاذ احلياة.
•تقدمي التدريب على اإلسعاف األولي إلى  20طاقما ً للرعاية الصحية.

الصحة البيئية:
•تزويد اخمليمات بخدمة منتظمة في جمع القمامة بواسطة شاحنة
خاصة جلمع القمامة.

التعليم:
•التحاق حوالي  67,000طفل مبدارس األونروا ،وغالبا ً وفق برنامج مرن
بسبب الوضع األمني.
•تدريب طاقم التعليم على تطبيق أساليب تربوية بديلة.
•إعداد مواد تربوية بديلة (مواد للدراسة املنزلية وأقراص فيديو
رقمية .)DVDs

السالمة واألمن:

االحتياجات المتنامية والتحديات التشغيلية

بنا ًء على تقييم االحتياجات الذي أجري في كانون األول/ديسمبر 2012
وعدد طلبات املساعدة التي مت استالمها ،تقدر األونروا أن أكثر من 360,000
شخص أو  69باملائة من الالجئني الفلسطينيني بحاجة اآلن إلى مساعدة
ملحة .وهذا الرقم يشير إلى زيادة كبيرة باملقارنة مع التقديرات التي شكلت
األساس خلطة االستجابة السابقة والتي بلغت  225,000شخص.
إن الالجئني الفلسطينيني املهددين واملتضررين من الصراع في حاجة ماسة
إلى املساعدة للوفاء باحتياجاتهم الغذائية والطبية والتعليمية األساسية.
ويجلب فصل الشتاء حتديات إضافية ،حني يتعرض الالجئون الفلسطينيون
الذين تضررت منازلهم لظروف الشتاء القاسية .وهناك حاجة لتوفير
البطانيات ووقود التدفئة واملالبس الدافئة حلمايتهم من التعرض للبرد .كما
أن مرافق األونروا التي يتم استخدامها كمأوى مؤقت للنازحني السوريني إلى
جانب الالجئني الفلسطينيني ،واملراكز الصحية التي تواصل تقدمي اخلدمات
الطبية الطارئة بحاجة إلى إصالح عاجل بسبب األضرار التي تسبب بها
الصراع.
ال يزال تقييد وصول املساعدات اإلنسانية نتيجة ارتفاع خطر التعرض
للعنف يشكل حتديا ً رئيسيا ً في إيصال املعونات اإلنسانية .ففي العديد
من املناطق ،ال ميكن توزيع املعونات إال في فترات الهدوء املؤقت في األعمال
القتالية .لذا يجري رفع مستوى األمن ملرافق األونروا ،إلى جانب إعادة تأهيل
املنشآت املتضررة ،مبا في ذلك املراكز الصحية واملدارس ،وذلك لضمان
االستمرارية في تنفيذ البرامج.

•تأسيس مركز عمليات لألونروا على مدار الساعة.
•تدريب  36عضوا ً في الطاقم على االستجابة للطوارئ والتوعية
حول األخطار في البيئة احمليطة.
•تدريب  11عضوا ً في الطاقم على تشغيل املركبات املصفحة.
•تطوير مرافق األونروا مبا يعزز األمن.
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تفعيل اخلطة

عدد املهجرين داخليا ً في مرافق األونروا

اب

أيلول

جتري شبكة من األخصائيني االجتماعيني في األونروا زيارات مراقبة ميدانية
كلما سمح الوضع األمني بذلك ،للتأكد من أن يتم تسجيل الالجئني
الفلسطينيني احملتاجني للمساعدة وإعالمهم عن اإلجــراءات الالزمة
للحصول على هذه املساعدة .كما يقوم مسؤولو املناطق واألخصائيون
االجتماعيون واملهنيون الصحيون والتعليميون بتوفير معلومات حيوية عن
االحتياجات الناشئة للمعونات اإلنسانية واحلماية ويساهمون في إقامة
وتنفيذ النظم التي يتم من خاللها توزيع املساعدات النقدية والغذائية
على الالجئني .ويقوم منسق احلماية املسئول في الوكالة بتقدمي إرشادات
إضافية لتعزيز حقوق الالجئني الفلسطينيني في سوريا.

تشرين أول تشرين ثاني كانون أول

رسم بياني يبني عدد املهجرين داخليا ً الذين مت إيواؤهم
في مرافق األونروا في األشهر اخلمسة املاضية

مبا أن أعضاء الطاقم احمللي لألونروا والبالغ عددهم  3,700موظفا ً وموظفة
في سوريا يتضررون بشكل متزايد من الصراع ،فعلى األونروا أن تتأكد من أن
تتوفر لديهم القدرة على االستمرار في تدبير شؤون حياتهم وعائالتهم إلى
جانب مواصلة تقدمي اخلدمات لدعم الالجئني الفلسطينيني املهددين .كثيرا ً
ما يتعرض أعضاء الطاقم إلى خطر على حياتهم في طريقهم إلى العمل
أو في مكان عملهم ،وكثيرا ً ما يكون مطلوبا ً منهم إعالة أفراد من العائلة
املمتدة وأصدقاء ،فيما يتزايد عجزهم عن شراء الغذاء أو تأمني الوقود
للتدفئة ،مثلهم مثل سائر فئات السكان .إن عليهم أن يكونوا قادرين على
االحتفاظ ببعض مظاهر االستقرار والوضع الطبيعي في حياتهم التي تزداد
صعوبة إذا توقعنا منهم أن يستمروا في خدمة مجتمعاتهم .إن شبكة
األونروا الكاملة من اخلدمات االعتيادية ،وكذلك مساعداتها اإلنسانية
مرهونة بهذا الكادر املتفاني واملتمكن من عمله من مدراء ومعلمني ومهنيني
صحيني ولوجستيني ومسؤولني ماليني وإداريني وأخصائيني اجتماعيني.

يعمل مركز عمليات إقليم سوريا على مدار الساعة وفي جميع أيام األسبوع
لدعم الطاقم عن طريق:
• تقدمي تقارير عن مستجدات الوضع وتنبيهات أمنية.
• احملافظة على التواصل مع إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة
واألمن والنظراء اآلخرين في اجملال األمني.
• تتبع حركات مركبات األونروا.
• القيام بدور محور اتصال للطوارئ جلميع أعضاء الطاقم.

 2-1-3االستجابة لألزمة في سوريا خالل كانون الثاني/يناير
حزيران/يونيو 2013

عدلت األونروا نداءها لطلب  75,087,733دوالرا ً أمريكيا ً لدعم عملياتها
الطارئة في سوريا ( 1كانون الثاني/يناير –  30حزيران/يونيو  )2013في مجاالت:
•الغذاء،
•املساعدات النقدية الطارئة لتوفير الغذاء واملواد غير الغذائية
وتأمني املأوى وتأهيل املساكن،
•الصحة الطارئة،
•املواد غير الغذائية/مستلزمات الشتاء،
•الصحة البيئية،
•التعليم الطارئ،
•اإلصالحات والصيانة الطارئة ملدارس األونروا ومراكزها الصحية
املتضررة،
•دعم سالمة طاقم األونروا والالجئني،
•تعزيز قدرات االستجابة اإلنسانية.
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حتديد اخمليمات التي بحاجة إلى حتسني ملعايير الصحة البيئية.
 توريد مستلزمات الصحة البيئية وتنفيذ األعمال بواسطة طاقمالهندسة واملقاولني املتعاقد معهم.
 مراقبة األداء في أعمال تأهيل الصحة البيئية. توريد رزم مستلزمات النظافة الشخصية وتوزيعها على النساءالالجئات.

تلقي ما يصل إلى  525,525الجئا ً األدوية األساسية واللوازم الطبية.
 1,665,000دوالر أمريكي
تلقي ما يصل إلى  525,525الجئا ً الرعاية الطارئة في املستشفيات ،مبا يشمل
الوالدة اآلمنة لـ 5,818امرأة حامالً.
 1,110,000دوالر أمريكي

تلقي  22,124أسرة ( 99,557فرداً) البطانيات والفرشات واملالحف والصفائح.
تلقي  30,861طفال ً مالبس شتوية.

تزويد ما يصل إلى  525,000الجئ مبياه الشرب الكافية وخدمات الصرف
الصحي وجمع النفايات الصلبة.
 555,000دوالر أمريكي
تلقي  27,942امرأة حامال ً وأما ً مرضعا ً وامرأة معرضة للخطر رزما ً مبستلزمات
النظافة الشخصية.
 258,319دوالرا ً أمريكيا ً

 حتديد الالجئني الفلسطينيني في سوريا الذين بحاجة إلى عناية طبية. -مراقبة أثر اخلدمات الطبية على املرضى.

 حتديد األسر الالجئة املعرضة للخطر والتي بحاجة إلى مساعدة. شراء املواد غير الغذائية ومستلزمات الشتاء وتوزيعها على الالجئني. -مراقبة أثر توفير املواد غير الغذائية ومستلزمات الشتاء على الالجئني.

 حتديد األسر الالجئة املعرضة للخطر والتي بحاجة إلى مساعدة. شراء الطرود الغذائية وتوزيعها على الالجئني. -مراقبة أثر املساعدات الغذائية على املستفيدين.

تلقي  359,106الجئ طرودا ً شهرية من املؤن الغذائية بقيمة تقارب 1,200
سعرة حرارية يوميا ً أو ثلثي املتطلبات الغذائية من السعرات احلرارية.

 حتديد األسر الالجئة املعرضة للخطر والتي ال تستطيع حتمل تكلفةالسكن املالئم.
 إبرام عقود مع املصارف لتوزيع األموال. -مراقبة أثر املساعدات في السكن على الالجئني.

الالجئون الفلسطينيون.

ميلك الالجئون الفلسطينيون في سوريا
القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية
األولية والثانوية والرعاية التي تساهم في
إنقاذ احلياة.

ميلك الالجئون الفلسطينيون في سوريا
قدرة أفضل على تلبية احتياجاتهم للمواد
املنزلية والشتوية.

الصحة البيئية
 813,319دوالرا ً أمريكيا ً

الصحة
 2,775,000دوالرا ً أمريكيا ً

املواد غير الغذائية
ومستلزمات الشتاء
 6,683,353دوالرا ً أمريكيا ً

املساعدات الغذائية
ميلك الالجئون الفلسطينيون في سوريا
قدرة أفضل على تلبية احتياجاتهم الغذائية  19,146,629دوالرا ً أمريكيا ً
الطارئة.

ميلك الالجئون الفلسطينيون في سوريا
قدرة أفضل على التدبر مع احتياجاتهم
السكنية واحلماية من التعرض للبرد.

تزويد  359,106الجئني بدفعة نقدية ملرة واحدة بقيمة حوالي  42دوالرا ً أمريكيا ً
للشخص.
 16,990,550دوالرا ً أمريكيا ً
تزويد  22,124أسرة الجئة بدفعتني نقديتني بقيمة حوالي  150دوالرا ً لشراء
وقود التدفئة واملواد غير الغذائية.
 7,490,080دوالرا ً أمريكيا ً
تزويد  22,124أسرة الجئة بدفعات نقدية ملدة ثالثة أشهر لتغطية تكاليف
استئجار املأوى بقيمة  150دوالرا ً في الشهر.
 11,173,726دوالرا ً أمريكيا ً
تزويد  1,858أسرة مبساعدة ملرة واحدة في إصالح املسكن مبعدل  300دوالر
أمريكي.
تزويد  838أسرة ممن هدمت منازلهم مببلغ مقطوع بقيمة  1,000دوالر أمريكي.
 1,556,375دوالرا ً أمريكيا ً

املساعدات النقدية الطارئة
ميلك الالجئون الفلسطينيون في سوريا
قدرة أفضل على تلبية احتياجاتهم الغذائية  37,210,732دوالرا ً أمريكيا ً
واملنزلية.

 -توفير املساعدات النقدية مبعدل  150دوالرا ً لألسرة ملدة  3أشهر.

توفير املساعدات النقدية مبعدل  42دوالرا ً للشخص ملدة  6أشهر.

االنشطة

اخملرجات

التدخالت اإلنسانية *

النواجت

التدخالت ذات األولوية ومتطلبات التمويل لالستجابة في سوريا :كانون الثاني/يناير حزيران/يونيو :2013
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* ميكن أن تتغير اخملصصات وفقا ً للتطورات في الوضع.

اجملموع
 75,087,733دوالرا ً أمريكيا ً

 حتديد االحتياجات من عاملني ومعدات من أجل حتسني مراقبة املشاريع. حتديد االحتياجات من عاملني ومعدات وتنقل من أجل تطبيق أساليباإلدارة عن بعد.
 -مراقبة أداء طواقم املشاريع ومؤشرات تنفيذها.

 حتديد منشآت األونروا التي بحاجة إلى تطوير من النواحي األمنية. حتديد أعضاء طاقم األونروا امليداني الذين بحاجة إلى تدريب علىاالستجابة الطارئة واألمن.
 حتديد املعدات واللوازم املطلوبة لتحسني أمن الطاقم. توريد املستلزمات األمنية وإجراء ترتيبات تعاقدية من أجل التدريب. تقدمي التدريب ألعضاء الطاقم في األونروا. مراقبة أثر مبادرات حتسني األمن على تقدمي اخلدمات وسالمة طاقماألونروا.

توفر البيانات بسهولة حول أثر املشاريع ،ووجود مؤشرات محددة بوضوح.
التنقل وإجراء املراقبة بواسطة طاقم الطوارئ.
 2,656,730دوالرا ً أمريكيا ً

حتسن األمن لصالح أكثر من  3,600عضو في طاقم األونروا من أجل تقدمي
املعونات اإلنسانية إلى ما يصل إلى  525,525الجئاً.
 1,495,170دوالرا ً أمريكيا ً

تتحسن مراقبة النواجت واخملرجات واملؤشرات
في مشاريع الطوارئ.

يتحسن أمن طاقم األونروا من أجل تقدمي
اخلدمات الطارئة لالجئني.

اإلدارة واملراقبة
 2,656,730دوالرا ً أمريكيا ً

تزويد ما يصل إلى  525,525الجئا ً باخلدمات من خالل منشآت األونروا التي يتم
تأهيلها.
 1,332,000دوالر أمريكي

اإلصالحات والصيانة
تتمكن مدارس األونروا ومراكزها الصحية
ومنشآتها األخرى من العمل وتقدمي اخلدمات .الطارئة ملنشآت األونروا
 1,332,000دوالر أمريكي

السالمة واألمن
 1,495,170دوالرا ً أمريكيا ً

 حتديد املنشآت التي بحاجة إلى إعادة تأهيل. توريد املستلزمات وتنفيذ األعمال بواسطة طاقم الهندسة واملقاولنياملتعاقد معهم.
 -مراقبة البنية التحتية في مرافق األونروا التي يتم تأهيلها.

 تسجيل أطفال الالجئني الفلسطينيني في سوريا. التنسيق مع مدارس األونروا واملدارس احلكومية لضمان وصول أطفالالالجئني الفلسطينيني إلى التعليم.
 -شراء الكتب املدرسية واللوازم.

مواصلة  67,000طفل تعليمهم من خالل مواد التعلم املنزلي والتعلم عن
بعد.
 2,974,800دوالر أمريكي

التعليم
يتمكن أطفال الالجئني الفلسطينيني في
سوريا من مواصلة تعليمهم على الرغم من  2,974,800دوالر أمريكي
التهجير.

االنشطة

اخملرجات

التدخالت اإلنسانية *

النواجت

التدخالت ذات األولوية ومتطلبات التمويل لالستجابة في سوريا :كانون الثاني/يناير حزيران/يونيو :2013
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 2 - 3األردن
طرأت زيادة مطردة ،ولكن بطيئة ،على أعداد الالجئني الفلسطينيني من التعليم:

سوريا الذين يلتمسون املساعدة من األونروا ،حيث يبلغ مجموعهم اآلن
أكثر من  2,600شخص .إن قرابة  70باملائة من هؤالء مسجلون في األردن
ويقيمون في الغالب لدى أسر مضيفة في إربد والزرقاء وعمان .والبقية ،مبا
في ذلك األقلية املسجلة لدى األونروا في سوريا ،ملزمون بالبقاء في حدود
مرافق تعينها احلكومة في مجمع سايبر سيتي ومخيم الزعتري وحديقة
امللك عبد اهلل .وتعتبر احلماية أهم احتياج لهذه الفئات ،باإلضافة إلى املواد
واالحتياجات النفسية-االجتماعية .ميثل الالجئون الفلسطينيون من سوريا
مجموعة حساسة سياسيا ً وينبغي التعامل مع محنتهم واحتياجاتهم
بعناية فائقة من طرف السلطات .إن املسائل املتعلقة باحلماية معقدة ،ولم
حترز األونروا تقدما ً كبيرا ً بهذا اخلصوص ،ولكن التاريخ الطويل للوكالة في
األردن وخبرتها في املناصرة لصالح الالجئني الفلسطينيني تتيح لها أرضية
متينة لالستمرار في تقدمي املساعدة.
1-2-3

اإلنجازات المتحققة حتى األن

مت حتقيق ما يلي منذ أيلول/سبتمبر  ،2012بتوفر مبلغ  539,422دوالرا ً
أمريكيا ً ( 35.7باملائة من األموال املطلوبة) مرفقا ً مبا هو متاح من قدرات
قائمة:

•التحاق  354طفال ً مبدارس األونروا.

الدعم النفسي-االجتماعي:
•تلقي  354طفال ً الدعم النفسي-االجتماعي املقدم بواسطة 20
مرشدا ً تربوياً.
احلماية:
•قيام مسئول للحماية منتدب من اجمللس النرويجي لالجئني بتقييم
احتياجات احلماية واملعونة اإلنسانية والتصدي لها.
•جمع املعلومات واملراقبة بواسطة أخصائيني اجتماعيني إضافيني
ومسئول أمني واحد.
•معاجلة  91حالة من االدعاءات باإلعادة القسرية لالجئني.
•إجراء مناصرة عالية املستوى للحث على االمتناع عن اإلعادة
القسرية لالجئني ومعاملتهم معاملة متكافئة.
 2-2-3االحتياجات المتنامية والتحديات التشغيلية

املساعدات النقدية:
•تقدمي مساعدات نقدية إلى  1,024الجئا ً في املناطق احلضرية.

املساعدات الغذائية:
•تقدمي مساعدات غذائية (فواكه وخضروات طازجة مكملة للمؤن
التي يوزعها برنامج األغذية العاملي) إلى  420الجئا ً فلسطينيا ً
وسوريا ً في سايبر سيتي.

رزم املواد غير الغذائية (مساهمات عينية):
•تزويد  400أسرة في املناطق احلضرية بالطرود الغذائية ومستلزمات
التنظيف ورزم مستلزمات النظافة.

الرعاية الصحية:
•خدمة  783الجئا ً في عيادات األونروا.
•تزويد  56الجئا ً بالرعاية الصحية الثانوية أو التخصصية في مرافق
أردنية.
•تزويد  200الجئ بالقدرة على الوصول إلى عالجات األسنان من خالل
عيادة األونروا املتنقلة.
•تزويد املرافق الصحية احلكومية التي تخدم الالجئني باألدوية
واملعدات.
•تزويد الالجئني في سايبر سيتي باألدوية املوصوفة لهم طبياً.

تتوقع األونروا أن يزداد عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا الذين يدخلون
إلى األردن باملعدل ذاته تقريبا ً ليصل إلى  5,500شخص حتى حزيران/يونيو
 .2013ومبا أن الالجئني الفلسطينيني يشكلون  2باملائة من السكان في
سوريا ،فهذا العدد يتماثل نسبيا ً مع العدد  300,000الذي تستخدمه خطة
األمم املتحدة اجلديدة لالستجابة اإلقليمية كتقدير لعدد الالجئني السوريني
في األردن.
متثل حماية الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن أعظم االحتياجات
وأصعب التحديات بالنسبة لهذه الفئة من الالجئني التي تعاني من
تهميش بالغ .واألمر املهم أن ال يتعرضوا للطرد وأن تتم معاملتهم بتكافؤ
مع الالجئني اآلخرين .فاألشخاص احملتجزون في مناطق مؤقتة يحرمون من
فرص كسب الرزق وإمكانية التنقل .ولديهم احتياجات نفسية-اجتماعية
باإلضافة إلى متطلبات الدعم املادي واحلماية .أما الذين يقيمون لدى عائالت
مضيفة في املناطق احلضرية فيعيشون في فقر ويعتمدون على األصدقاء
واألقرباء ،وال يتمكنون من تلبية احتياجاتهم األساسية للغذاء واخلدمات
الطبية واملواد غير الغذائية أو مستلزمات الشتاء .ويقدر أنه من مجموع
 594أسرة من الالجئني الفلسطينيني اآلتني من سوريا ،هناك  160أسرة
تعيلها نساء وطفالن غير مصحوبني بذويهم.
تتلقى األونروا بالغات عن ارتفاع عدد حاالت اإلعادة القسرية لالجئني على
احلدود .وتتصل األونروا مع احلكومة بشأن العديد من هذه احلاالت ،ولكن 41
حالة فقط من أصل  91حالة انهمكت فيها األونروا مت حلها بنجاح ومتكن
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الالجئون الفلسطينيون اآلتون من سوريا من البقاء في األردن .كما تصل
إلى األونروا بالغات غير مؤكدة بأن هناك العديد من احلاالت األخرى .ويلزم
بذل جهد أكبر في التعامل مع احلاالت الفردية وكذلك في مجال املناصرة
بشكل عام .وباإلضافة إلى اإلعادة القسرية ،هناك العديد من قضايا احلماية
املتعلقة باحتجاز الالجئني الفلسطينيني اآلتني من سوريا في سايبر سيتي.
وقد تتطور حالة من التوتر بني هؤالء الالجئني واجملتمعات املضيفة ،وخاصة
إذا ازداد تدفق الالجئني .إن تواصل ارتفاع أعداد الذين يسمح لهم بالدخول
يؤدي إلى تنامي االحتياجات وتعاظم العبء على خدمات األونروا التعليمية
والصحية القائمة.
عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن

اب

أيلول

تشرين أول تشرين ثاني

كانون أول

رسم بياني يبني التزايد في عدد الالجئني الفلسطينيني النازحني

 3-2-3االستجابة لألزمة في األردن خالل كانون الثاني/يناير
حزيران/يونيو 2013

عدلت األونروا نداءها لطلب  2,860,155دوالرا ً أمريكيا ً لدعم عملياتها
الطارئة في األردن في مجاالت احلماية ،واملساعدات الغذائية ،واملساعدات
النقدية الطارئة ،وخدمات الصحة والتعليم ،من أجل تلبية احتياجات
العدد املتوقع من الالجئني ،وهو  5,500الجئ.

تفعيل اخلطة
تقوم شبكة من األخصائيني االجتماعيني في األونروا بإجراء تقييمات
متواصلة وزيارات للمراقبة امليدانية لتحديد أهلية الالجئني الفلسطينيني
من سوريا لتلقي املساعدات الطارئة .ويساهم هؤالء األخصائيون كذلك
في توفير املعلومات احليوية عن االحتياجات الناشئة للمساعدات اإلنسانية
واحلماية .يقدم منسق احلماية املسئول في الوكالة املشورة ملكتب إقليم
األردن حول التدخالت الالزمة لكفالة سالمة الالجئني الفلسطينيني من
سوريا واحترام حقوقهم في األردن بنا ًء على مبادئ القانون الدولي .ويتولى
نائب منسق الطوارئ ،املمول من خالل النداء العاجل ،قيادة العمليات
الطارئة مبساعدة من اختصاصي في احلماية منتدب من اجمللس النرويجي
لالجئني .ويركز أحد موظفي احلماية على سالمة الالجئني الفلسطينيني
النازحني من سوريا واملوجودين في سايبر سيتي وإربد والرمثا وعلى طول
احلدود األردنية-السورية.

من سوريا إلى األردن في األشهر اخلمسة املاضية
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 -مراقبة أثر املشروع من خالل زيارات تفقدية للمواقع.

 -توزيع املساعدات النقدية.

 حتديد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا املعرضة للخطر التيبحاجة إلى مساعدة.

 -مراقبة أثر املساعدات الغذائية على املستفيدين.

 شراء الطرود الغذائية وتوزيعها على الالجئني في املناطق احلضريةوسايبر سيتي.

 حتديد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا املعرضة للخطر والتيبحاجة إلى مساعدة.

 -تسجيل احلاالت بوتيرة أسرع من السابق.

 -مراقبة الدعم اللوجستي والتنسيق والتكاليف املتعلقة بذلك.

 -توظيف طاقم إضافي لدعم عمليات االستجابة للطوارئ.

االنشطة

احلماية
 312,158دوالرا ً أمريكيا ً

املساعدات النقدية
 714,000دوالر أمريكي

املساعدات الغذائية
ميلك الالجئون الفلسطينيون من سوريا
قدرة أفضل على تلبية احتياجاتهم الغذائية  255,000دوالر أمريكي
الطارئة.

يتحسن التبليغ عن حاالت احلماية والتدخل
فيها واملناصرة بشأنها ،مبا يشمل االدعاءات
باإلعادة القسرية لالجئني ،والعنف اجلنسي
والقائم على النوع االجتماعي ،واإلساءة
لألطفال.

النواجت

التدخالت اإلنسانية *

تلقي  4,250الجئا ً مساعدات نقدية طارئة شهرياً ،مبا يشمل  200أسرة تعيلها ميلك الالجئون الفلسطينيون من سوريا
قدرة أفضل على تلبية احتياجاتهم املنزلية.
نساء.
 714,000دوالر أمريكي

تلقي  4,250الجئا ً فلسطينيا ً من سوريا طرودا ً شهرية من املؤن الغذائية.
 255,000دوالر أمريكي

نفقات طارئة لتدخالت احلماية والتنسيق.
 100,000دوالر أمريكي
يتوفر نظام تسجيل محسن لالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن.

مواصالت ولوجستيات.
 10,080دوالرا ً أمريكيا ً

توظيف أخصائيني اجتماعيني.
 26,640دوالرا ً أمريكيا ً

توظيف مسئول برامج.
 11,322دوالرا ً أمريكيا ً

توظيف نائب ملنسق الطوارئ.
 31,638دوالرا ً أمريكيا ً

توظيف منسق مسئول للطوارئ.
 132,478دوالرا ً أمريكيا ً

اخملرجات

التدخالت ذات األولوية ومتطلبات التمويل لالستجابة في األردن :كانون الثاني/يناير حزيران/يونيو :2013
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تلقي  1,800طفل من الالجئني الفلسطينيني من سوريا التعليم النظامي
واملساعدة األكادميية ،مبا يشمل الكتب املدرسية واللوازم .التكاليف
التشغيلية واإلدارية وتكاليف رواتب املعلمني مغطاة.
 839,160دوالرا ً أمريكيا ً

تزويد  2,000الجئ فلسطيني من سوريا بالدعم النفسي-االجتماعي.
 56,000دوالر أمريكي

متكن الالجئني الفلسطينيني في سايبر سيتي من الوصول إلى عيادة األسنان
املتنقلة.
 8,112دوالرا ً أمريكيا ً

تلقي  5-4أفراد ( 0.6باملائة من الفئة املستهدفة أو  )28الرعاية الصحية
التخصصية شهرياً.
 84,915دوالرا ً أمريكيا ً

تلقي  137فردا ً ( 15باملائة من الفئة املستهدفة) الرعاية الصحية الثانوية
شهرياً.
 495,338دوالرا ً أمريكيا ً

تلقي  1,650فرد ( 30باملائة من الفئة املستهدفة) الرعاية الصحية األولية
شهرياً.
 84,150دوالرا ً أمريكيا ً

* ميكن أن تتغير اخملصصات وفقا ً للتطورات في الوضع.

اجملموع
 2,860,155دوالرا ً أمريكيا ً

 -مراقبة التقدم الذي يحرزه أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا

 -تقدمي اإلرشاد النفسي-االجتماعي لهؤالء األطفال.

تلقي  20باملائة من أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا اإلرشاد النفسي-
 شراء الكتب املدرسية واللوازم.االجتماعي.
 تقييم االحتياجات النفسية-االجتماعية ألطفال الالجئني الفلسطينيني  11,322دوالرا ً أمريكيا ًمن سوريا.

 التنسيق مع مدارس األونروا واملدارس احلكومية لضمان وصول أطفالالالجئني الفلسطينيني من سوريا إلى التعليم.

 -تسجيل أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

 تقدمي الدعم النفسي-االجتماعي إلى الالجئني الفلسطينيني من سوريامن خالل منظمات شريكة و/أو توظيف مرشدين نفسيني-اجتماعيني.

 -مراقبة أثر اخلدمات الطبية على املرضى.

 إجراء الترتيبات اللوجستية للعالج في مرافق األونروا أو املرافق الصحيةالعامة.

 حتديد الالجئني الفلسطينيني من سوريا احملتاجني إلى رعاية إلنقاذحياتهم وحتويلهم إلى املستشفيات.

االنشطة

اخملرجات

التدخالت ذات األولوية ومتطلبات التمويل لالستجابة في األردن :كانون الثاني/يناير حزيران/يونيو :2013

الصحة
 728,515دوالرا ً أمريكيا ً

التعليم
يتمكن أطفال الالجئني الفلسطينيني من
سوريا من مواصلة تعليمهم على الرغم من  850,482دوالر أمريكي
التهجير.

ميلك الالجئون الفلسطينيون من سوريا
القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية
األولية والثانوية والرعاية التي تساهم في
إنقاذ احلياة.

النواجت

التدخالت اإلنسانية *
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 3 - 3لبنان
دفع تصعيد العنف في سوريا حوالي  10,000الجئ فلسطيني للنزوح من
سوريا إلى لبنان .وغالبية هذه األسر هي من تلك املقيمة عادة في مخيم
اليرموك في دمشق .وقد وجدوا لهم إقامة مؤقتة في منطقة صيدا (32
باملائة) ،وكذلك في البقاع ( 19باملائة) ،ومنطقة وسط لبنان ( 21باملائة)
ومنطقة شمال لبنان ( 14باملائة) ،ومنطقة صور ( 14باملائة) .إن الالجئني
الفلسطينيني في لبنان ،حتى في ظل الظروف العادية ،يكافحون في وضع
تتقيد فيه حقوقهم وميلكون فيه القليل من فرص الوصول إلى اخلدمات
العامة وفرص العمل .ويأتي وصول أعداد إضافية من الالجئني من سوريا
ليزيد من العبء امللقى على عاتق اجملتمعات احمللية الفلسطينية/اللبنانية
وخدمات األونروا ،ويؤدي إلى حالة تشوبها احلساسية السياسية بالنسبة
للحكومة .ونتيجة لهذه األسباب ،يعد الالجئون الفلسطينيون الذين نزحوا
من سوريا إلى لبنان معرضني للخطر بدرجة عالية.
 1- 3-3اإلنجازات المتحققة حتى اآلن

مت حتقيق ما يلي منذ أيلول/سبتمبر  ،2012بتوفر مبلغ  966,278دوالرا ً
أمريكيا ً ( 11.7باملائة من األموال املطلوبة) مرفقا ً مبا هو متاح من قدرات
قائمة:

يتعرضوا لالعتقال وأن الراغبني منهم بالعودة إلى سوريا لن يفرض
عليهم دفع غرامة.
•رفد االستجابة اإلنسانية مبوظف مساعد لالستجابة الطارئة
وإداري وثالثة أخصائيني اجتماعيني.
•انتداب مسؤول تنسيق للطوارئ من الهيئة السويدية للطوارئ من
أجل دعم أنشطة االستجابة.
 2- 3-3االحتياجات المتنامية والتحديات التشغيلية

فيما يتواصل تدهور الوضع في سوريا ،يتوقع أن يتضاعف عدد الالجئني
الفلسطينيني النازحني من سوريا في لبنان من  10,000إلى  .20,000وميكن
أن يساهم التصعيد في العنف في دمشق وفي محيطها في تعجيل
التدفق املتزايد لالجئني .إن الالجئني الفلسطينيني من سوريا يعتمدون
بشدة على اجملتمع املضيف وعلى األونروا ،ويحتاجون إلى مجموعة كبيرة
من املعونات اإلنسانية في مجاالت احلماية ،واملساعدات النقدية الطارئة
لتأمني الغذاء واإليجار ،واملواد غير الغذائية ،والرعاية الصحية ،والصحة
البيئية ،والتعليم الطارئ ،والدعم النفسي-االجتماعي .ويفرض فصل
الشتاء حتديات إضافية جسيمة ،ويجعل الالجئني في لبنان بحاجة ملحة
إلى وقود التدفئة واملالبس الشتوية والبطانيات.

املواد غير الغذائية/مستلزمات الشتاء:

عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا في لبنان

•تقدمي مواد غير غذائية/مستلزمات الشتاء إلى  1,083أسرة معرضة
للخطر.

الرعاية الصحية:
•وصول  452أسرة إلى عيادات األونروا الصحية ( %20من الالجئني
الفلسطينيني من سوريا حتى اآلن).
•تلقي  111الجئا ً لعالجات الزمة إلنقاذ حياتهم في املستشفيات.
•تزويد الالجئني بالقدرة على الوصول إلى رعاية صحة األسنان من
خالل عيادات األسنان املتنقلة التابعة لألونروا.

اب

أيلول

تشرين أول تشرين ثاني كانون أول

رسم بياني يبني التزايد في عدد الالجئني الفلسطينيني النازحني

التعليم الطارئ:

من سوريا إلى لبنان في األشهر اخلمسة املاضية

•التحاق  1247طفال ً مبدارس األونروا ،وحضور  905أطفال برنامجا ً
انتقاليا ً خاصا ً أعد لهم للتأكد من أن يتمكنوا من التكيف
ومواصلة تعليمهم.
•زويد جميع الطلبة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في
مدارس األونروا برزم حتتوي على لوازم مدرسية (جهد مشترك بني
املنظمات غير احلكومية ووكاالت األمم املتحدة).

احلماية:
•توصل جهود املناصرة إلى تطمينات أن الالجئني الفلسطينيني
من سوريا الذين يحملون تأشيرات ترانزيت منتهية املفعول لن

تواجه األونروا حتديات متنامية في االستجابة إلى التزايد السريع في
عدد الالجئني الفلسطينيني اآلتني من سوريا إلى لبنان .وتزداد حدة هذه
التحديات بفعل الوضع السياسي املعقد والهش في لبنان ،وبفعل القيود
املفروضة على الفلسطينيني من ناحية التوظيف واخلدمات .ولألسف،
لم تتمكن األونروا بعد من تقدمي املساعدات الغذائية أو النقدية ،مما أثار
حساسية الالجئني الفلسطينيني من سوريا لشعورهم بأنهم يتعرضون
إلى متييز ضدهم باملقارنة مع املعونات التي يتلقاها الالجئون السوريون .كما
أن محدودية استجابة األونروا حتى هذا الوقت تخلق ضغطا ً إضافيا ً على
العالقة الهشة بني الالجئني الفلسطينيني واجملتمع اللبناني.
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 3- 3-3االستجابة لألزمة في لبنان خالل كانون الثاني/يناير تفعيل اخلطة
حزيران/يونيو 2013

عدلت األونروا نداءها لطلب  13,266,888دوالرا ً أمريكيا ً لتقدمي خدمات
الطوارئ في لبنان في مجاالت احلماية ،واملساعدات النقدية ،واملواد غير
الغذائية/مستلزمات الشتاء ،والصحة ،والتعليم.

تقوم شبكة من موظفي األونــروا احملليني بتسجيل أسر الالجئني
الفلسطينيني من سوريا وتفحص أهليتهم لتلقي املساعدات الطارئة،
وتساهم مع مسئولي دعم العمليات الدوليني في توفير املعلومات احليوية
عن االحتياجات الناشئة للمساعدات اإلنسانية واحلماية.
يقدم مسئول احلماية في اإلقليم املشورة حول التدخالت لكفالة سالمة
الالجئني الفلسطينيني من سوريا واحترام حقوقهم .ويتم دعم االستجابة
اإلنسانية بواسطة مسئول عن تنسيق الطوارئ منتدب من الهيئة
السويدية للطوارئ ،إلى جانب موظف مساعد لالستجابة الطارئة وإداري
وأربعة أخصائيني اجتماعيني يتم متويلهم من خالل خطة االستجابة .فضال ً
عن ذلك ،تخطط األونروا في لبنان لتوظيف مسئول عن املراقبة واإلبالغ
ملنطقة البقاع ومنسق للحماية.
يجري توزيع املعونات بواسطة الطاقم احلالي ،ولكن سيتم التوزيع
املستقبلي بدعم من عاملني يتم توظيفهم من خالل االستجابة .وقد مت
توظيف طاقم تعليمي للعمل في الصفوف املكيفة لالجئني اآلتني من
سوريا .أما تدخالت الصحة فيدعمها الطاقم احلالي.
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 حتديد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا املعرضة للخطر والتيبحاجة إلى مواد غير غذائية ومستلزمات الشتاء.
 شراء املواد وتوزيعها على الالجئني. مراقبة أثر توفير املواد غير الغذائية ومستلزمات الشتاء علىاملستفيدين.

 حتديد أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا املعرضة للخطر التيبحاجة إلى مساعدات نقدية لتأمني الغذاء واستئجار املأوى.
 -توظيف  4أعضاء في الطاقم لدعم مراقبة أثر املشروع.

 توظيف طاقم إضافي لدعم عمليات االستجابة للطوارئ. مراقبة الدعم اللوجستي والتنسيق والتكاليف املتعلقة بذلك. -تسجيل احلاالت وتتبعها.

االنشطة

تلقي  800طفل من الالجئني الفلسطينيني من سوريا رزما ً مبستلزمات
األطفال.
 106,560دوالرا ً أمريكي
تلقي  15,000الجئ فلسطيني من سوريا مالبس دافئة.
 749,250دوالرا ً أمريكي
تلقي  4,444أسرة رزما ً مبستلزمات املطبخ.
 197,314دوالرا ً أمريكي
تلقي  4,444أسرة الفرشات والوسائد واملالءات والبطانيات.
 414,359دوالر أمريكي

تلقي  20.000فرد مساعدات نقدية لتأمني الغذاء.
 3,330,000دوالر أمريكي
تلقي  4,444أسرة مساعدات نقدية للمساعدة في دفع اإليجار.
 4,439,556دوالر أمريكي
توظيف  4أعضاء في الطاقم من أجل املراقبة.
 31,968دوالر أمريكي

توظيف منسق مسئول.
 66,600دوالر أمريكي
توظيف طاقم للحماية ،إداري واحد وثالثة أخصائيني اجتماعيني.
 119,195دوالر أمريكي
تطوير قاعدة بيانات.
 5,550دوالر أمريكي
نفقات طارئة ،ودعم لوجستي ،وتكاليف مكتبية
 224,101دوالر أمريكي

اخملرجات
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ميلك الالجئون الفلسطينيون من سوريا
قدرة أفضل على تلبية احتياجاتهم للمواد
غير الغذائية ومستلزمات الشتاء.

املساعدات النقدية
 7,801,524دوالرا ً أمريكيا ً

احلماية
 415,446دوالرا ً أمريكيا ً

املواد غير الغذائية
ومستلزمات الشتاء
 1,494,122دوالرا ً أمريكيا ً

ميلك الالجئون الفلسطينيون من سوريا
قدرة أفضل على تلبية احتياجاتهم للغذاء
واستئجار املأوى.

يتحسن تنسيق االستجابات واملساعدات
لالجئني الفلسطينيني من سوريا ،مبا في
ذلك إدارة قاعدة للبيانات ،وعمليات توزيع
املعونات.
يتحسن التبليغ عن حاالت احلماية والتدخل
في هذه احلاالت ،مبا يشمل االدعاءات باإلعادة
القسرية لالجئني ،والعنف اجلنسي والقائم
على النوع االجتماعي ،واإلساءة لألطفال.

النواجت

التدخالت اإلنسانية *
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* ميكن أن تتغير اخملصصات وفقا ً للتطورات في الوضع.

اجملموع
 13,293,528دوالرا ً أمريكيا ً

 مواصلة أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا تعليمهم من خاللالتدريس في صفوف خاصة اعتمادا ً على املنهاج السوري أو من خالل
التحاقهم بالصفوف االعتيادية.
 تسجيل أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا. التنسيق مع مدارس األونروا لضمان وصول أطفال الالجئنيالفلسطينيني من سوريا إلى التعليم.
 شراء الكتب املدرسية واللوازم. تقييم االحتياجات النفسية-االجتماعية ألطفال الالجئني الفلسطينينيمن سوريا.
 -مراقبة التقدم الذي يحرزه أطفال الالجئني الفلسطينيني من سوريا.

 إجراء الترتيبات اللوجستية والتعاقدية خلدمات الصحة البيئية. مراقبة أثر املشروع على معايير الصحة البيئية لالجئني الفلسطينينيمن سوريا في لبنان.

 حتديد الالجئني الفلسطينيني من سوريا املعرضني للخطر والذين بحاجةإلى عناية طبية.
 إجراء الترتيبات اللوجستية للعالج في مرافق األونروا أو املرافق الصحيةالعامة.
 مراقبة أثر اخلدمات الطبية على املرضى. توريد رزم مستلزمات النظافة. توظيف مرشدين نفسيني-اجتماعيني. مراقبة املرضى من الالجئني الفلسطينيني من سوريا وأثر تقدمي رزممستلزمات النظافة على املستفيدين.

االنشطة

تلقي  2,000طفل من الالجئني الفلسطينيني في سوريا التعليم النظامي
واملساعدة األكادميية ،مبا يشمل الكتب املدرسية واللوازم .التكاليف
التشغيلية واإلدارية وتكاليف رواتب املعلمني مغطاة.
 1,065,600دوالر أمريكي

تزويد  20,000الجئ فلسطيني من سوريا بخدمات الصحة البيئية.
 399,600دوالر أمريكي
تزويد  20,000الجئ فلسطيني من سوريا باملياه الكافية.
 266,400دوالر أمريكي

التعليم
يتمكن أطفال الالجئني الفلسطينيني من
سوريا من مواصلة تعليمهم على الرغم من  1,065,600دوالر أمريكي
التهجير.

متلك أسر الالجئني الفلسطينيني من سوريا
القدرة على الوصول إلى خدمات كافية في
مجال املياه وتصريف اجملاري وجمع القمامة.

الصحة البيئية
 666,000دوالر أمريكي

تزويد  20,000فرد بالرعاية الصحية األولية.
 444,000دوالر أمريكي
توفير  850استشارة طبية في الرعاية الصحية الثانوية.
 283,050دوالرا ً أمريكيا ً
إدخال  150حالة من الالجئني الفلسطينيني من سوريا في مرافق الرعاية
الصحية التخصصية.
 124,875دوالرا ً أمريكيا ً
تزويد  20,000الجئ بالدعم النفسي-االجتماعي.
 111,000دوالر أمريكي
تزويد  4,444أسرة برزم مستلزمات النظافة.
 887,911دوالرا ً أمريكيا ً

ميلك الالجئون الفلسطينيون من سوريا
القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية
األولية والثانوية والرعاية التي تساهم في
إنقاذ احلياة.

الصحة
 1,850,836دوالرا ً أمريكيا ً

اخملرجات

النواجت

التدخالت اإلنسانية *
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